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  )31(علمين حممد 

  الشيخ راشد الزهراين
  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم. 

  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
  أما بعد أيها اإلخوة واألخوات، سالم اهللا عليكم ورمحة وبركاته.

  الرومي. الذين هاجروا: صهيب -رضوان اهللا عليهم-من الصحابة 
أيًضا الدين هو ال يُغرس يف قلب العريب فقط ألم هم أهل اللغة والفصاحة والبالغة وألن 

  القرآن نزل بلغتهم، القرآن يستوطن القلوب التقية واألنفس النقية.
العدة حىت ال يشعر به أحد،  عد أفأراد أن يهاجر  -رضي اهللا عنه وأرضاه-صهيب الرومي 

  وا: أتيتنا صعلوًكا وبعد أن اغتنيت تريد أن اجر! ال واهللا.فلحقه املشركون، قال
  يقول: فربطوين، فكنت طوال الليل أقوم وأقعد، فقالوا: أشغله اهللا ببطنه عنكم.

هم يظنون أنه أصابه إسهال أو شيء، خيرج ويأيت؛ يقول: واهللا ما كان يب من شيء، حىت 
  حتينت منهم غفلة فهربت، فلحقوا يب مرة أخرى.

، إن تركت تواغتنيم تقولون: أتيتنا صعلوًكا ال: عالَم تؤذونين؟ أرأيتم لو أعطيتكم مايل، أنتق
  لكم مايل أترتكونين أرحل؟

  قالوا: نعم.
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فأخرج املال وأعطاهم إياه، وقال:  -باب داره-قال: فعدت معهم فحفرت حتت أسقفة الباب 
  صلى اهللا عليه وسلم.-هب إىل النيب اذهبوا إىل فالنة ستجدون لديها كذا كذا؛ فأخذوه، مث ذ

ربح البيع أبا حيىي، ربح البيع أبا «عليه الصالة والسالم: -ملا أقبل على النيب يف املدينة قال 
  ».حيىي

هؤالء الناس الذين يقدمون اآلخرة على الدنيا، وهكذا جيب أن نكون أيها اإلخوة، أن نستشعر 
لتغريت حياتنا  -رضوان اهللا عليهم-تشعره الصحابة هذا الدين، واهللا لو استشعرنا جزء مما اس

  وتعدلت سلوكياتنا، نسأل اهللا لنا ولكم التوفيق والسداد.
الصحابة كل فرتة خيرج واحد، كل يوم خيرج واحد؛ هيج هذا  -مشهد اهلجرة-هذا املشهد 

هل األمر قلوب بعض املشركني، خرج العباس بن عبد املطلب ومعه عتبة بن ربيعة وأبو ج
فصعدوا يف أعلى اجلبل فنظروا إىل منازل أهل مكة خاوية على عروشها، هاجر أعداد كبرية من 
الصحابة، فنظر العباس بن عبد املطلب إىل أبواا ختفق يبابًا ليس ا ساكن، فتنفس عتبة بن 

  ربيعة الصعداء وقال: 
  وكل داٍر وإن طالت سالمتها ** يوًما ستدركها النكباء واحلوب

ل أبو جهل للعباس بن عبد املطلب: كل هذا من صنيع ابن أخيك، هو الذي فعل بنا فقا
  األفاعيل.

  عليه من اهللا ما يستحق!
ومل يبَق أحد يف مكة إال من فنت يف دينه، إنسان ما  -رضوان اهللا عليهم-هاجر الصحابة 

جرين، وهذا آخر املها -صلى اهللا عليه وسلم-استطاع أن يرحل أو منع لظرف؛ فكان النيب 
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وقال: من  -صلى اهللا عليه وسلم-يدل على القائد الذي يتحمل املسؤولية، ما هاجر النيب 
  يلحق يب؛ فليلحق يب. عييستط

صلى اهللا -النيب  يف مكة حىت هاجر آخر صحايب، وأبقى -صلى اهللا عليه وسلم-بقي النيب 
  من الصحابة: نياثن -عليه وسلم

  عنه. رضي اهللا-أوهلم: علي بن طالب 
  رضي اهللا عنه.-وثانيهم: أبو بكر 

ال تعجل لعل اهللا أن جيعل «صلى اهللا عليه وسلم: -أبو بكر كلما هم باهلجرة يقول له النيب 
  ».لك صاحًبا

-يوم االثنني هذا من األيام العظيمة يف اإلسالم، هو اليوم الذي ولد فيه النيب -يف يوم االثنني 
، وهو اليوم الذي -عليه الصالة والسالم-وم الذي قُبَض فيه ، وهو الي-صلى اهللا عليه وسلم

على صيام يوم  -صلى اهللا عليه وسلم-، وحث النيب -عليه الصالة وأمت السالم-هاجر فيه 
وأحب أن يرفع يل  -سبحانه وتعاىل-إن األعمال ترفع فيها إىل اهللا «االثنني واخلميس وقال: 

  أمت السالم.، عليه أفضل الصالة و »عملي وأنا صائم
بدأ يشكل خطًرا، وبعد هذه  -صلى اهللا عليه وسلم-بعد الذي حدث قريش رأت أن النيب 

اهلجرة املتعاقبة، فاجتمع سادة املشركني يف دارة الندوة، انظر إىل التخطيط من أجل القضاء على 
  عليه الصالة والسالم.-اإلسالم قدمي بقدم األنبياء واملرسلني 

مل يكن رأيهم واحد، يعين منهم من يقول  -صلى اهللا عليه وسلم-ء النيب وباملناسبة! أعدا
دعوه، ومنهم من يقول اتركوه إذا انتصر عزه عزنا وشرفه شرفنا، هو ابننا، ومنهم منعه احلسد؛ 

، لكنهم توحدوا من أجل احلفاظ على -صلى اهللا عليه وسلم-فكانوا خمتلفني يف النيب 
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  زعامتهم.
  

لندوة، اجتمع أبو جهل واألخنس بن شريك، وأبو سفيان، وعتبة بن ربيعة، اجتمعوا يف دار ا
شيبة بن ربيعة، وحجاج، ومنبه، وغريهم، ودخل بينهم رجل شيخ من أهل جند ال يعرفونه، 

  قالوا: َمن الشيخ؟
  قال: أنا رجل من أهل جند، مسعت مبا اجتمعتم عليه، ولعلكم ال تعدمون رأيي.

  َمن هو هذا الشيخ؟
  س تشكل يف صورة شيخ من جند، فدخل على دار الندوة، فقال: ما ترون يف هذا الرجل؟إبلي

فقال أحدهم: نرى أن نأخذه وأن نربطه يف احلديد، وأن نغلق دونه األبواب، ونرتبص به ما 
  أصاب َمن قبله حىت ميوت.
أمره من  إبليس: واهللا ما هذا برأي، واهللا لئن حبستموه ليخرجن-فقال الشيخ الذي من جند 

خلف الباب الذي أوصدمتوه عليه، وتعلمون أن له أصحابًا لن يرتكوه، ما هذا برأي، احبثوا عن 
  رأي آخر.

فقال أحدهم: الرأي أن ننفيه من مكة، وأن خنرجه من بني أظهرنا، فإن خرج فواهللا ما نبايل به، 
  ونأيت ألنفسنا فتجتمع كلمتنا وتتوحد صفوفنا.

  ذا برأي!قال إبليس: واهللا ما ه
يعين اآلن هو ما يوسوس، مباشرة؛ قال: واهللا ما هذا برأي! لئن فعلتم هذا تعلمون حالوة 

منطقه وحسن كالمه، فواهللا ليذهب إىل قوم آخرين فيؤلبهم عليكم فيعود فينتزع ملككم من بني 
  أيدكم.
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  قال أبو جهل: الرأي عندي.
  فقال: ما الرأي؟

  شيطان اإلنس وشيطان اجلن!
رأي أن خنتار فًىت نسيًبا فتيا شجاًعا من كل قبيلة منا، ونقوم بإعطائهم السيوف، فيذهب قال: ال

إىل حممد فيضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بني القبائل، عند ذلك ال يستطيع بنو عبد 
  صلى اهللا عليه وسلم.-مناف أن يأخذوا بثأرهم ممن قتل النيب 

  ه.قال إبليس: هذا الرأي ال رأي غري 
  حىت هذا الرأي ما خطر على قلب إبليس، تعلمون الشاعر يقول:

  وكنت امرًء من جند إبليس فغدا َيب ** الدهر فأصبح إبليس من جنديَ 
 آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَايقول أصبح عند طرق ووسائل إبليس ال حيسنها، نعوذ باهللا من اخلذالن، ﴿

  ].21[النور:  ﴾الشْيطَانِ  ُخطَُواتِ  يـَتِبعْ  َوَمنْ  الشْيطَانِ  ُخُطَواتِ  تـَتِبُعوا َال 
أنزل اهللا  -مصلى اهللا عليه وسل-قبل أن نكمل هذه؛ حادثة اآلراء الثالثة اليت تداولوها يف النيب 

 ِبكَ  َيْمُكرُ  َوِإذْ سبحانه وتعاىل: ﴿- يُتلى إىل يوم القيامة، وهو قول اهللا  آناً قر فيها  -عز وجل-
 هُ  َوَيْمُكرُ  َوَيْمُكُرونَ  ُيْخرُِجوكَ  َأوْ  يـَْقتُـُلوكَ  َأوْ  لِيُْثِبُتوكَ  َكَفُروا ِذينَ الهُ  اللرُ  َوالل  ﴾اْلَماِكرِينَ  َخيـْ

  عليه الصالة والسالم.-]. وهذه اآلراء الثالثة اليت طرحت للنيب 30[األنفال: 
عليه -األثناء أتى جربيل إىل النيب ، يف هذه -صلى اهللا عليه وسلم-سار هؤالء إىل دار النيب 

  ]، محقى!67﴾ [املائدة: الناسِ  ِمنَ  يـَْعِصُمكَ  َواللهُ ، ال يعلمون ﴿-الصالة والسالم
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عليه -قال: ال تبت يف فراشك الليلة، أتى النيب  -عليه الصالة والسالم-فأتى جربيل إىل النيب 
اشي، وتسجى بربدي، ولن يصيبك من على فر «وقال لعلي بن أيب طالب:  -الصالة والسالم

  ، مث أمره أن يأخذ الودائع واألمانات ليعيدها إىل أصحاا.»أذى
ذه القيم واألخالق الكرمية ، وه-صلى اهللا عليه وسلم-هذا هو الدين العظيم الذي متيز به النيب 

ليًال وارًا لقتله ، أعداؤه الذين يقاتلونه ويسعون -عليه الصالة والسالم-عليها النيب  ثناحاليت 
هم أنفسهم من يودعون أمواهلم عنده، ألم يعلمون أنه هو الصادق  -عليه الصالة والسالم-

  عليه الصالة والسالم.-األمني 
، ما قال هؤالء قوم يقاتلونين ويعادونين، واهللا -عليه الصالة والسالم-إىل أمانة النيب  ظروان

  ».أعد أموال القوم لديهم: «ألنتقمن منهم يف أمواهلم؛ ال؟، قال
  يف هذه األثناء أتى املشركون واختاروا فًىت من كل قبيلة، وأعطوا السيوف. يقودهم َمن؟

  أبو جهل.
  متسج بربده، من الذي ينام حتته؟ -صلى اهللا عليه وسلم-فنظروا فوجدوا أن النيب 

  علي بن أيب طالب.
نكم إن تابعتموه على دينه أعطاكم جنات فقال أبو جهل يضاحك من معه: إن حممًدا يقول: إ

  عدٍن ور، وفيها وفيها، وإن عصيتم فلكم النار.
فأعمى اهللا أبصارهم، وأخذ حفنة من تراب  -صلى اهللا عليه وسلم-يف هذه األثناء خرج النيب 
يعين من أهل » وأنت منهم قوهلاأنعم أنا «اهللا عليه وسلم:  صلى-فذرها على رؤوسهم، قال 

  النار.
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 َوَجَعْلَناعز وجل: ﴿-وهو يقرأ يف سورة يس حىت بلغ قول اهللا  -عليه الصالة والسالم-مث سار 
ا أَْيِديِهمْ  بـَْينِ  ِمنْ  ا َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسدَناُهمْ  َسد   ].9﴾ [يس: يـُْبِصُرونَ  َال  فـَُهمْ  فََأْغَشيـْ

ني مل يكن معهم، فنظر إىل ، أتى يف هذه األثناء أحد املشرك-صلى اهللا عليه وسلم-سار النيب 
  رؤوسهم، كل واحد الرتاب على رأسه، قال: ماذا تفعلون؟

  قالوا: ننتظر حممًدا.
  قال: واهللا لقد خرج ونثر الرتاب على رؤوسكم ولكنكم ال تفقهون.

صلى اهللا عليه -حتسسوا وإذا بالرتاب على رؤوسهم، فنظروا من طاقة الباب فوجدوا أن النيب 
  ده، قال أبو جهل: انتظروه إىل الصباح.متسج برب  -وسلم

إىل دار أيب بكر الصديق، الذي يروي  -صلى اهللا عليه وسلم-يف هذه األثناء ذهب النيب 
يف ساعة مل  -صلى اهللا عليه وسلم-تقول: أتى النيب  -رضي اهللا عنه وأرضاها-احلادثة عائشة 

  صلى اهللا عليه وسلم.-ط رأسه وهو مغ -عليه أفضل الصالة وأمت السالم-فيها  ناييأتيكن 
  ، دخل إىل دار أيب بكر فقال: أخرج من حولك.-عليه الصالة والسالم-سار النيب 

قال أبو بكر: يا رسول اهللا، إمنا هم أهلك، هو الذي رباهم، وهو يعلم أنه رباهم على الصدق 
رضي اهللا عنه - بكر ال يفشون سرا أليب مأاألخالق وعلى القيم، وهو يعرفهم واإلميان وعلى 

  وأرضاه.
  ».إن اهللا قد أذن يل باهلجرة«صلى اهللا عليه وسلم: -فقال له النيب 

  تقول عائشة: فقال أبو بكر: يا رسول اهللا، آلصحبة؟
  ».الصبحة«صلى اهللا عليه وسلم: -قال 
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ي رض-قالت: فبكى أبو بكر، وواهللا ما رأيت أحًدا يبكي من شدة الفرح قبل أن أرى أبا بكر 
  اهللا عنه وأرضاه.

-هلذا الدموع أحيانًا ليست فقط هي دموع حزن وأمل، بل أحيانًا تكون دموع الفرح بنصر اهللا 
  ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. -عز وجل

  ما الذي فعله أبو بكر؟
ال تعجل، «والنيب يقول له:  -عليه الصالة والسالم-أبو بكر خالل الفرتة هو يستأذن النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم.-، كان يتهيأ للهجرة مع النيب » جيعل لك صاحًبالعل اهللا
وأليب بكر،  -صلى اهللا عليه وسلم-أول هذه األمور: أن عائشة وأمساء هيؤوا الطعام للنيب 

فقدمت أمساء بنت أيب بكر السفرة، مث أرادة أن تربط السفرة فلم جتد ما تربطها به، فأخذت 
نصفني، وربطت بإحداها جراب هذه السفرة وقدمت الطعام، فسميت بـذات  نطاقها فشقته إىل

  رضي اهللا عنه وأرضاها.-الناطقني 
وحنو ذلك، وكل هذه  تطبًعا هناك روايات كثرية تروى أن العنكبوت نسجت وأن احلمامة باض

 رضوان اهللا-وال عن صحابته الكرام  -صلى اهللا عليه وسلم-مل ترد بسنٍد صحيح عن النيب 
  عليهم.

  ما الذي مت الرتتيب له؟
الذي جيلب هلم الطعام أمساء بنت أيب بكر، عبد اهللا بن أيب بكر كان يذهب إىل أبيه وإىل النيب 

بالليل، مث يف النهار يعود مع أهل مكة يتسمع األخبار ويعود إىل أبيه  -صلى اهللا عليه وسلم-
 -صلى اهللا عليه وسلم-يريح بأغنمه على النيب فيخربه، مث عامر بن فهرية موًىل أليب بكر كان 
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رجًال من املشركني، قالوا:  -رضي اهللا عنه-وعلى أيب بكر فيشربون منها، مث استأجر أبو بكر 
  خريًتا هاديًا يهديهم إىل الطريق.

صلى اهللا عليه -جيوز للمسلم أن يتعامل مع غري املسلم يف صنعة معينة ال جييدها إال هو، والنيب 
استعان ذا الرجل الكافر ومل يكن على دين النيب، ومع ذلك استأمنه على هذه  -لموس

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-األمانة، واهتدى بطريقه 
مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة  -عز وجل-لعلنا نقف عند هذا احلد ونسأل اهللا 

  مد وعلى آله وأصحابه أمجعني.، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حمناملهتدي
  
  
  
  
  
 

 


